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Zápis ze společného výjezdního zasedání Rady a vedoucích pracovních skupin  
Centrálního portálu českých knihoven – KNIHOVNY.CZ 

 

Datum konání 27.3.2013, 14:30-18:30 + pracovní večeře 

Místo konání Kutná Hora, Vlašský dvůr 

Účastníci  Rada CPK: M. Lhoták (KNAV), T. Gec (MZK),  M. Svoboda (NTK), H. Bouzková 
(NLK), G. Jarkulišová (MK KH), I. Kareš (JVKČB), L. Prchalová (MVKOS), D. Bechný 
(SVK PK), E. Svobodová (SVKHK), E. Měřínská (MKTA), M. Sekera (KNM), M. 
Bartošek (MU) 

 Vedoucí pracovních skupin: B. Stoklasová (PS pro centrální portál), M. Svoboda 
(PS pro informační zdroje), P. Žabička (PS pro sdílení identit a online platby), K. 
Košťálová (PS pro MVS a DDS) 

 Hosté: P. Miturová (MK ČR), V. Richter (ÚKR), L. Tichý (NK ČR), S. Dresslerová 
(MZK) 

Program Uvítání 
M. Lhoták uvítal všechny zúčastněné a představil program i harmonogram 
výjezdního zasedání.  
 
Představení 
Všichni účastníci jednání se krátce představili. 
 
Formality 
Proběhla volba předsedy, místopředsedy a tajemníka Rady CPK. Předsedou byl 
zvolen M. Lhoták, místopředsedou T. Gec a tajemnicí B. Stoklasová. Všichni byli 
zvoleni veřejným hlasováním jednomyslně – nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel 
hlasování. 
 
Rada CPK bude schvalovat všechny důležité kroky a dokumenty. Rada se bude 
scházet zpravidla dvakrát za rok, řadu dokumentů lze projednat a schválit 
prostřednictvím e-mailu. 
 
Úvodní prezentace CPK - M. Lhoták (zpravodaj CPK a předseda Rady CPK) 
M. Lhoták ve své úvodní prezentaci  
http://www.knihovny.cz/wp-
content/uploads/2012/09/CPK_Rada_CPK_uvod_organizace.pdf 
představil cíle projektu, jeho místo v Koncepci rozvoje knihoven ČR a milníky pro rok 
2015. Dále se soustředil na plnění cílů za rok 2012 (všechny cíle byly splněny) a na 
úkoly pro rok 2013 a harmonogram jejich plnění. Zmínil se o účastnících pilotní fáze 
projektu (16 knihoven, které projevily o účast v projektu od počátku zájem, jejichž 
ředitelé/zástupci  tvoří Radu CPK). Zdůraznil důležitost lokálních zdrojů pro projekt 
CPK i fakt, že nepůjde jen o volbu discovery systému s velkým centrálním indexem, 
ale i o zvládnutí lokálních zdrojů a potřeb včetně sdílení identit a online plateb. 
 
Diskuse k úvodnímu bloku 
V diskusi k úvodnímu bloku padl požadavek na lepší informování o projektu CPK 
zejména pro malé knihovny, muzejní knihovny a AMG. 

http://www.knihovny.cz/wp-content/uploads/2012/09/CPK_Rada_CPK_uvod_organizace.pdf
http://www.knihovny.cz/wp-content/uploads/2012/09/CPK_Rada_CPK_uvod_organizace.pdf
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M. Lhoták zmínil řadu prezentací projektu – projekt CPK je prezentován na všech 
důležitých konferencích a řadě dalších akcí 
http://www.knihovny.cz/o-projektu/prezentace 
Zmínil též aktivity plánované v oblasti marketingu pro rok 2013, které by měly 
oslovit i malé knihovny, které jsou popsány v projektu CPK pro rok 2013: 

 
Zajištění komunikace projektu CPK  
Pro další rozvoj centralizovaných služeb knihoven v České republice vyplývající 
z Koncepce rozvoje knihoven do roku 2015 je naprosto nezbytné, aby s tímto 
trendem byly všechny knihovny dobře seznámeny. Tedy, aby klíčoví lidé 
v knihovnách (ředitelé, metodici), knihovníci, ale i další lidé – studenti, zřizovatelé, 
měli představu, kam se služby knihoven budou v příštích letech ubírat. Jen tak je 
možné vyvolat diskusi a případný posun vnímání budoucnosti knihoven i očekávání 
uživatelů. Níže popsané aktivity mají pomoci vytvořit jednotný komunikační styl 
stávajících aktivit vztahujících se k vývoji Centrálního portálu knihoven.  Komunikace 
CPK bude probíhat průběžně.  
 
Vizuální styl  
Pro jednotnou a snadno rozpoznatelnou komunikaci CPK je nezbytné rozpracování 
navrženého vizuálního stylu pro širší využití komunikace portálu knihovny.cz a 
trendů vyplývajících z Koncepce knihoven do roku 2015.  
 
Video  
Bude připraven snímek, který na projekt CPK upozorní, přiblíží ho a informuje o 
něm. Půjde o trailer (je to tady, věnujte tomu pozornost), který představí CPK 
přitažlivou formou pro odbornou i laickou veřejnost. Snímek bude umístěn na 
úvodní stránce infoportálu  KNIHOVNY.CZ a podle zájmu ho budou moci využít a 
umístit na svých stránkách české knihovny i další instituce 
 
Tiskové materiály  
Příprava a realizace tiskových a propagačních materiálů, které budou využity k 
direct marketingu směrem k odborné veřejnosti. Cílem je informovat o Koncepci, 
CPK a z nich vyplývajících trendech v knihovnických službách do každé české 
knihovny, případně úřad, školy. 
 
Anglická verze základních informací na infoportálu a dalších materiálů: 
Profesionální překlad základních textů pro infoportál a tiskové materiály, které musí 
být bezchybné. Další texty přeloží členové řešitelského týmu. 
 
Prezentace 
Budou připraveny jednotné materiály pro lektory – textace včetně vložení do šablon 
(viz. Vizuální styl) 
 
Organizační zajištění a financování CPK 
Členové Rady dostali v předstihu právní rozbor možných variant organizačního 
zajištění a financování CPK: http://www.knihovny.cz/wp-
content/uploads/2012/09/Centrální-portál-a-SDRUK-právní-vyjádření.docx 
 
Rozbor obsahoval i popis výhod a nevýhod jednotlivých variant. Základ materiálu 
připravil kolektiv právníků z MZK, MKP a MK ČR v čele s Mgr. J. Klusoněm (MK ČR).  
 
K materiálu a jednotlivým variantám proběhla diskuse. Jako nejvhodnější varianta se 

http://www.knihovny.cz/o-projektu/prezentace
http://www.knihovny.cz/wp-content/uploads/2012/09/Centrální-portál-a-SDRUK-právní-vyjádření.docx
http://www.knihovny.cz/wp-content/uploads/2012/09/Centrální-portál-a-SDRUK-právní-vyjádření.docx
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jeví smlouva o spolupráci mezi zúčastněnými knihovnami  + smlouva (případně i 
příkazní) se SDRUKem o zajištění a správě Centrálního portálu. Účastníci jednání 
velmi podpořili využití existující platformy SDRUKu.  
 
Proběhla diskuse o možnostech financování – 100% dotace (z VISK možné v případě 
schválení výjimky ministrem kultury) nebo 30% kofinancování. Zúčastnění ředitelé 
projevili vůli k finanční spoluúčasti v případě, že jim CPK prokazatelně ušetří náklady 
jinde. Kofinancování představuje podle účastníků jednání vyjádření vůle knihoven se 
na projektu opravdu aktivně podílet a také zajišťuje jejich vliv na směrování projektu 
a výběr dodavatele řešení, který považují za zásadní podmínku své další účasti na 
projektu. 
 
Bude svolána schůzka právníků a některých členů Rady CPK, na které budou 
prodiskutovány a specifikovány podmínky potřebné pro přípravu návrhu smluv. 
 
Navržený právní a ekonomický model bude společně se specifikací činností, které by 
měl SDRUK zajišťovat, předložen Radě SDRUK k vyjádření. Rada SDRUK posoudí , zda 
(a za jakých podmínek) je SDRUK schopen plnit požadované nové úkoly. 
 

Doporučení 
Rady 

1. Zajistit lepší informovanost o projektu CPK pro menší a muzejní knihovny. 
2. Podrobněji analyzovat možnosti organizačního a finančního zajištění CPK 

s ohledem na to, že ředitelé knihoven preferují variantu, která jim zajistí 
dostatečný vliv na směrování projektu i výběr dodavatele řešení. 

3. Předložit Radě SDRUK ke schválení navržený právní a ekonomický model 
fungování CPK a specifikaci činností, jejichž zajištění bude od SDRUKu 
požadováno. 

Úkoly 1. Ad doporučení 1: Při přípravě komunikace projektu připravit speciální výstupy 
a akce pro menší a muzejní knihovny. 

 Termín: 31.7.2013 

 Odpovídá: B. Stoklasová, L. Hanzlíková 
2. Ad doporučení 2: Svolat schůzku, na které budou specifikovány smluvní 

podmínky a zahájit přípravu návrhů smluv s respektováním preferencí členů 
ÚKR. 

 Termín: do 15. 5. 2013 

 Odpovídá: M. Lhoták 
3. Připravit pro Radu SDRUK právní a ekonocmický model fungování CPK a 

specifikaci činností, jejichž zajištění bude od SDRUKu požadováno. 

 Termín: do 31.5.2013 
Odpovídá: M., Lhoták, B. Stoklasová 

Datum konání 28.3.2013, 9:00-13:30  

Místo konání Kutná Hora, Vlašský dvůr 

Účastníci  Rada CPK: M. Lhoták (KNAV), T. Böhm (NK ČR), T. Gec (MZK),  M. Svoboda 
(NTK), H. Bouzková (NLK), G. Jarkulišová (MK KH), I. Kareš (JVKČB), Z. Friedlová 
(KKFBZL), L. Prchalová (MVKOS), D. Bechný (SVK PK), E. Svobodová (SVKHK), E. 
Měřínská (MKTA), M. Sekera (KNM), M. Bartošek (MU) 

 Vedoucí pracovních skupin: B. Stoklasová (PS pro centrální portál), M. Svoboda 
(PS pro informační zdroje), P. Žabička (PS pro sdílení identit a online platby), K. 
Košťálová (PS pro MVS a DDS) 

 Hosté: M. Fojtík (MK ČR), V. Richter (ÚKR), L. Tichý (NK ČR), S. Dresslerová 
(MZK) 

Program Uvítání 
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M. Lhoták uvítal všechny zúčastněné a představil program i harmonogram druhého 
dne výjezdního zasedání.  
 
Prezentace 
Proběhly prezentace všech vedoucích pracovních skupin. Všechny prezentace měly 
jednotnou strukturu: 

 Představení pracovní skupiny – vedoucí, členové, co řeší, kam směřuje 

 Co je již hotovo 

 Plány na rok 2013 

 Požadavky na součinnost knihoven v pilotním projektu (tj. požadavky na členy 
Rady jako jejich ředitele) 

 Upozornění na další informace 

 Dotazy a odpovědi. 
Všechny prezentace jsou vystaveny na infoportálu CPK 
http://www.knihovny.cz/o-projektu/prezentace/, proto nejsou v zápise podrobně 
rozebírány a jsou v něm zachyceny pouze diskuse k jednotlivým prezentacím, 
související doporučení Rady a úkoly. 
 
Prezentace PS pro centrální portál – B. Stoklasová (vedoucí PS pro centrální portál) 
http://www.knihovny.cz/wp-content/uploads/2012/09/CPK_Prezentace-vedoucich-
PS_CP.pdf 
V rámci diskuse o zdrojích pro testování v rámci RFP byl položen dotaz na stav 
zdroje Newton Media. B. Stoklasová informovala o skutečnosti, že pro  ANL+ nebyl  
zdroj na základě doporučení kooperujících knihoven zakoupen a není tudíž v roce 
2013 k dispozici. Z diskuse vyplynulo, že pro městské i krajské knihovny jsou právě 
české zdroje typu NM podstatně důležitější než zahraniční odborné zdroje, proto by 
bylo vhodné zařadit zdroj NM mezi zdroje nejen v provozní fázi, ale i v rámci 
testování. Jedná se o typ zdroje, na němž mohou tyto knihovny velmi dobře 
demonstrovat zřizovatelům přínos projektu CPK.  Členové Rady rovněž požadovali 
novou (konsolidovanou) nabídku NM od roku 2014. Dvojkolejnost a odlišnost dvou 
zdrojů (Anopress a NM) poskytovaných jedním dodavatelem označili za nežádoucí a 
do budoucna neudržitelnou. 
 
Proběhla diskuse o plánovaných průzkumech (očekávání uživatelů a knihoven), 
členové Rady přislíbili aktivní účast svých knihoven. 
 
V rámci diskuse o RFP a přípravě výběrového řízení členové Rady opět zdůraznili vliv 
na směrování projektu jako podmínku své účasti v něm. 
 
V souvislosti s plánem na postupnou transformaci JIB do CPK proběhla diskuse o 
podpoře oborových bran v rámci CPK. 
 
Prezentace PS pro informační zdroje – M. Svoboda (vedoucí  PS pro informační 
zdroje) 
http://www.knihovny.cz/wp-content/uploads/2012/09/CPK_Prezentace-vedoucich-
PS_InfZdroje.pdf 
Proběhla diskuse o přípravě seznamu zdrojů, které musí pokrýt centrální/lokální 
index. V rámci diskuse byla akcentována důležitost lokálních zdrojů, které velké 
indexy neobsahují.  Vzhledem k významu zdrojů agregovaných NM pro krajské a 
městské knihovny je třeba připravit výběr zdrojů z portfolia NM zajímavých pro tyto 
knihovny a požadovat jejich zahrnutí do centrálních indexů. 

http://www.knihovny.cz/o-projektu/prezentace/
http://www.knihovny.cz/wp-content/uploads/2012/09/CPK_Prezentace-vedoucich-PS_CP.pdf
http://www.knihovny.cz/wp-content/uploads/2012/09/CPK_Prezentace-vedoucich-PS_CP.pdf
http://www.knihovny.cz/wp-content/uploads/2012/09/CPK_Prezentace-vedoucich-PS_InfZdroje.pdf
http://www.knihovny.cz/wp-content/uploads/2012/09/CPK_Prezentace-vedoucich-PS_InfZdroje.pdf
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Proběhla diskuse o tom, zda seznam zdrojů, jejichž pokrytí bude v rámci RFP 
požadováno, musí být rozpracován až na úroveň titulů. S ohledem na stížnosti všech 
potenciálních uchazečů na diskriminační charakter kolekcí bude rozpracování na 
úroveň titulů navzdory pracnosti nutné. 
 
M. Svoboda zmínil problém zdrojů, které nejsou ve velkých centrálních indexech, 
ale není vhodné je zařazovat do lokálních indexů či lokálních segmentů centrálních 
indexů (např. velké zahraniční katalogy, databáze a digitální knihovny nezahrnuté ve 
velkých centrálních indexech). V tomto kontextu byla diskutována otázka zachování 
paralelního prohledávání v rámci CPK a důsledků jeho možného opuštění po 
ukončení provozu MetaLibu. 
 
V rámci diskuse bylo doporučeno zahrnutí databází regionálních osobností a 
registru akvizice do seznamu zdrojů pro CPK. 
 
Prezentace PS pro sdílení identit a online platby – P. Žabička (vedoucí  PS pro 
sdílení identit a online platby) 
http://www.knihovny.cz/wp-content/uploads/2012/09/CPK_Prezentace-vedoucich-
PS_id-platby1.pdf 
Kromě možností realizace sdílení identit a online plateb byla diskutována nutnost 
otevření knihovních systémů pro sdílení identit a online platby včetně specifikace 
požadavků v rámci PS pro sdílení identit a online platby. Rada doporučila částečné 
financování rozvoje knihovních systémů s ohledem na napojení na CPK (otevřenost 
nejen pro online platby a sdílení identit, ale i harvestování  metadat přes OAI-PMH 
atd.) s tím, že by výsledek musel být pro všechny uživatele systémů zdarma. 
 
Prezentace PS pro MVS a DDS – K. Košťálová (vedoucí  PS MVS a DDS) 
http://www.knihovny.cz/wp-content/uploads/2012/09/CPK_Prezentace-vedoucich-
PS_MVS-a-DDS1.pdf 
Proběhla diskuse o příliš velkém množství souborných katalogů a systémů DDS v ČR. 
Zatímco u DDS PS pro MVS a DDS doporučuje sloučení nebo alespoň propojení 
existujících systémů, v oblasti souborných katalogů je situace složitější. Cílem by měl 
být jeden souborný katalog. Logickým kandidátem je SK ČR, někteří členové Rady 
však vyslovili pochybnosti o možnostech jeho transformace. Rada doporučila řediteli 
NK ČR připravit projekt do VISKu (ideálně ještě v roce 2013), který by analyzoval 
možnost transformace SK ČR ve smyslu odstranění negativních rysů nejen 
s ohledem na využitelnost v oblasti MVS, DDS a služeb obecně, ale i s ohledem na 
potenciální využitelnost v rámci CPK, zejména pak dostupnost periodik a 
momentální dostupnost monografií. 
 
V rámci diskuse o nerovnoměrném využívání  MVS  byl nastolen požadavek na 
jednotnou cenu poštovného  za zásilky MVS v českých knihovnách. 
 
V závěru jednání Rada doporučila, aby byly v zápise shrnuty hlavní aktivity 
plánované v rámci CPK do konce června. 
 

Doporučení 
Rady 

1. Zahrnout zdroj NM do testování v rámci RFP. 
2. Zajistit konsolidovanou nabídku NM pro rok 2014. 
3. Při přípravě RFP zohlednit zahrnutí stávajících funkcí JIB a analyzovat dopady 

případného ukončení podpory oborových bran a absence paralelního 
prohledávání po ukončení provozu MetaLibu. 

http://www.knihovny.cz/wp-content/uploads/2012/09/CPK_Prezentace-vedoucich-PS_id-platby1.pdf
http://www.knihovny.cz/wp-content/uploads/2012/09/CPK_Prezentace-vedoucich-PS_id-platby1.pdf
http://www.knihovny.cz/wp-content/uploads/2012/09/CPK_Prezentace-vedoucich-PS_MVS-a-DDS1.pdf
http://www.knihovny.cz/wp-content/uploads/2012/09/CPK_Prezentace-vedoucich-PS_MVS-a-DDS1.pdf
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4. Vytvořit tlak na otevření knihovních systémů s ohledem na integraci do CPK,  
připravit specifikaci požadovaných úprav a prověřit možnost částečného 
financování z VISKu. 

5. Prověřit možnosti transformace SK ČR ve smyslu jeho servisní orientace a 
odstranění překážek pro využití v rámci MVS, DDS i CPK. 

6. Stanovit jednotnou cenu poštovného za zásilky MVS v rámci ČR. 
7. Shrnout hlavní aktivity plánované v rámci CPK do konce června. 

Úkoly 1. Ad doporučení 1 a 2: Projednat se zástupci NM podmínky zahrnutí zdroje NM 
do testování v rámci RFP a tlumočit požadavek Rady na konsolidovanou 
nabídku zdrojů NM od roku 2014. 

 Termín: duben 2013 

 Odpovídá: B. Stoklasová, T. Böhm 
2. Ad doporučení 3: Při přípravě RFP označit funkce stávající JIB, které v RFP 

nebudou zahrnuty do mandatorních funkcí a informovat uživatele o možných 
dopadech. 

 Termín: červen 2013 

 Odpovídá:  B. Stoklasová 
3. Ad doporučení 4: Připravit specifikaci požadavků na otevření knihovních 

systémů s ohledem na integraci do CPK. 

 Termín: květen 2013 

 Odpovídá:  P. Žabička 
4. Ad doporučení 4: Prověřit na MK ČR a v ÚKR možnost částečné ho financování 

otevření knihovních systémů pro CPK z VISKu. 

 Termín: duben 2014 

 Odpovídá: M. Lhoták 
5. Ad doporučení 5: Připravit projekt do VISK zahrnující analýzu možností 

transformace SK ČR ve smyslu jeho servisní orientace a odstranění překážek 
pro využití v rámci MVS, DDS i CPK. 

 Termín: květen 2013 

 Odpovídá: T. Böhm 
6. Ad doporučení 6: Zahájit kroky ke stanovení jednotné ceny poštovného za 

zásilky MVS v rámci ČR. 

 Termín: květen 2014 

 Odpovídá: K. Košťálová 
7. Ad doporučení 7: Shrnout hlavní aktivity plánované v rámci CPK do konce 

června. 

 Termín: ihned (hotovo – viz dále) 

 Odpovídá: B. Stoklasová 

  
Hlavní aktivity plánované v rámci CPK do konce června 2013: 
 
Hlavní aktivity plánované v rámci CPK do konce června 2013 shrnuje harmonogram 
projektu pro rok 2013: 
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Harmonogram projektu CPK pro rok 2013 
 

 
 
Projektový záměr  v. 2 i RFP dostanou členové Rady v předstihu ke schválení. 
 
Ze zasedání Rady CPK vyplynuly další úkoly (podrobněji viz tabulka výše): 
 

 Projednat se zástupci NM podmínky zahrnutí zdroje NM do testování v rámci 
RFP a tlumočit požadavek Rady na konsolidovanou nabídku zdrojů NM od roku 
2014. 

 Při přípravě RFP označit funkce stávající JIB, které v RFP nebudou zahrnuty do 
mandatorních funkcí a informovat uživatele o možných dopadech. 

 Připravit specifikaci požadavků na otevření knihovních systémů s ohledem na 
integraci do CPK. 

 Prověřit na MK ČR a v ÚKR možnost (částečného) financování otevření 
knihovních systémů pro CPK z VISKu. 

 Připravit projekt do VISKu zahrnující analýzu možností transformace SK ČR ve 
smyslu jeho servisní orientace a odstranění překážek pro využití v rámci MVS, 
DDS i CPK. 

 Zahájit kroky ke stanovení jednotné ceny za MVS v rámci ČR. 
 
Do konce června budou probíhat jednání všech pracovních skupin, projekt bude 
prezentován na různých akcích a v rámci publicity projektu budou připraveny 
výstupy uvedené v tomto zápise v části věnované komunikaci.  
 

Verze zápisu 0.1 návrh zápisu (B. Stoklasová)_2013_04_06 

 0.2 úprava návrhu (M. Lhoták a T. Gec)_2013_04_10 

 0.4 verze zápisu pro schválení Radou_2013_04_10 

 1.0 finální verze zápisu schválená Radou_2013_04_20 

 

 


